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I.  MIESZKAŃCY  DPS W KWIDZYNIE 

 
Lp. Wyszczególnienie Liczba mieszkańców 

1 Stan mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. 114 
2 Przyjętych w ciągu 2019 r. 24 
3 wg starych przepisów 0 
4 wg nowych przepisów 24 
5 Odeszło w ciągu 2019 r.  z tego : 23 
6 - do innych placówek 0 
7 - do rodziny  2 
8 - usamodzielnionych 0 
9 - zmarło 21 
10 Stan mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. w tym: 115 
11  nie opuszczających łóżek 20 
12 Wiek mieszkańców: 

- od 18 do 39 
 
0 

13 - od 40 do 59 18 
14 - od 60 do 64 9 
15 - od 65 do 74 37 
16 - od 75 do 79 11 
17 80 i więcej 40 

18 Z wiersza 10 przebywających  na podstawie decyzji wydanej 
przed  1 stycznia 2004 r.  ( w.19+w.24 ) z tego: 

 
17 

19 opłacających pobyt  17 
20 głównie z : - emerytury, renty, renty socjalnej 15 
21                    - zasiłku stałego 1 
22                    - przez członków rodziny 0 
23                    - innych źródeł                     1 
24 Zwolnieni z odpłatności 0 
25 Opłacający pobyt w pełnej odpłatności 0 
26 Nie posiadających żadnych własnych dochodów, otrzymujących 

wsparcie finansowe z pomocy społecznej 
0 

27  Z wiersza 10 przebywających na podstawie decyzji wydanej 
po  1 stycznia 2004 r. w tym: 

 
98 

28 wnoszących opłatę za pobyt bez  dopłaty gminy w tym: 2 
29 - opłata wnoszona przez mieszkańca 0 
30 - opłata wnoszona przez członków rodziny 0 
31 - opłata wnoszona przez mieszkańca i członków rodziny 2 
32 wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy w tym: 96 
33 - opłata  wnoszona przez mieszkańca 75 
34 - opłata wnoszona przez członków rodziny 0 
35 - opłata wnoszona przez mieszkańca i członków rodziny 21 
36 - pełna odpłatność gminy 0 
37  Z wiersza 27 opłacających pobyt (w.29+w.31+w.33+w.35) 98 
38 głównie z : -  emerytury, renty, renty socjalnej 83 
39                    - zasiłku stałego 15 
39                    - innych źródeł 0 
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II. ZATRUDNIENIE   PRACOWNIKÓW  NA  DZIEŃ  31.12.2019r. 
 

Pracownicy Liczba osób W przeliczeniu  na pełne 
etaty 

Ogółem ( 1+2+3+4+5+6 )  

    

80 78,50 

1.kierujący jednostkami organizacyjnymi 1 1 

2. działalności terapeutyczno- opiekuńczej     
w tym: prace interwencyjne 

45 

0 

44 

0 

3.działalności  medyczno-rehabilitacyjnej      
w tym: prace interwencyjne 

 13 

0 

13 

0 

4. działalności administracyjnej                      
w tym: prace interwencyjne 

7 

0 

6,50 

0 

5. gospodarczy i obsługa                                 
w tym :  prace interwencyjne 

14 

0 

14 

0 

6. inne formy zatrudnienia - staż 0 0 

III. ŚREDNIA STAWKA ŻYWIENIOWA  

1.  średnia stawka żywieniowa w 2019 roku –  8,17zł 

2.  średnia stawka żywieniowa w poszczególnych miesiącach 2019 roku 
 

Miesiąc Stawka 

styczeń 7,05 zł 

luty 8,20 zł 

marzec 8,14 zł 

kwiecień 9,02 zł 

maj 9,08 zł 

czerwiec 8,68 zł 

lipiec 8,63 zł 

sierpień 4,61 zł 

wrzesień 8,42 zł 

październik               8,36 zł 

listopad 8,32 zł 

grudzień 9,64 zł 
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IV. KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA - ŚREDNI MIESIĘCZNY 
                              ( obliczony na podstawie wydatków ) 

 

Lp. 

Wydatki stanowiące 
podstawę do obliczenia 

kosztu utrzymania 
mieszkańca 

Kwota 
wydatków                      
( z rubr.2) 

Średnia liczba 
mieszkańców 

w m- cu 

Ilość 
m- cy 

w 
roku 

Średni miesięczny           
koszt utrzymania 

mieszkańca 
(rubr.3:rubr.4: rubr.5) 

1 2 3 4 5 6 
1 ogółem 5 071 651,84 115 12 3 675,11 

2 

bez wydatków 
inwestycyjnych i 
remontów  5 071 651,84 115 12 

     

3 675,11   

        
 

V. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ PODNIESIENIA STANDARDU USŁUG 
 

1. wykonano prace remontowo – modernizacyjne jak w pkt. 6 sprawozdania, 

2. w celu podniesienia standardu usług doposażono pokoje mieszkańców, a także pomieszczenia 

administracyjne na wartość 7.650,60 złotych, 

3. zakupiono akcesoria do kuchni głównej oraz na poszczególne oddziały, takie jak: blender 

gastronomiczny, klimatyzatory, patelnia elektryczna, telefony na wartość 23.569,97 złotych, gdzie 

na zakup klimatyzatorów, a także patelni elektrycznej uzyskano częściowe dofinansowanie w 

postaci dotacji celowej, 

4. zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjnego w postaci: roweru stacjonarnego 

treningowego, podnośnika transportowego na wartość 5.650,00 złotych, 

5. zakup sprzętu informatycznego (notebook) na wartość 3.299,00 zł, 

6. zakup materiałów do bieżących konserwacji na wartość 32.808,94 złotych, 

7. uczestnictwo w szkoleniach jak w pkt. 14 pracowników w celu podniesienia jakości usług 

opiekuńczych i wspomagających. 
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VI. REMONTY I MODERNIZACJE 
 

 

L.p. Wyszczególnienie Koszty wykonania w złotych 

1. PROFIT – wymiana okna w pomieszczeniu palarni 1.242,00 

2. Usługi Ogólnobudowlane Kowalak Bogusław – 
bieżące prace naprawcze i konserwacyjne recepcji 

35.764,63 

3. EDMAR – naprawa instalacji elektrycznej – wymiana 
zewnętrznej oprawy oświetlenia 

1.500,60 

Ogółem 38.507,23 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI I ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

1. w środowisku lokalnym 
 

a) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Fundacją „ Misericordia”, Stacją Socjalną  

Johanitów oraz Związkiem Mniejszości Niemieckiej „Ojczyzna” w rozdysponowaniu różnego 

rodzaju darów z Niemiec 

b) wydawanie posiłków dla pacjentów  Hospicjum 

c )współpraca z Zakładem Karnym polegająca na pracy społecznej skazanych na rzecz Domu 

d) kontynuacja idei wolontariatu poprzez uczestnictwo wychowanek Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego  w Kwidzynie  oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Tychnowach 

e) współpraca ze środowiskiem w różnych innych formach – pkt.11 sprawozdania 

f) wolontariat:  „ Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez wolontariat opiekuńczy” w 

ramach rządowego programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014-2020r”. 

2. w kraju 
 

a)  czynny udział mieszkańców Domu (wspólnie z mieszkańcami miasta) w zawodach Olimpiad 

Specjalnych  na szczeblu regionalnym 

 

3. z zagranicą  

a) pozyskiwanie darów  z  zagranicy 
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VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO 
 

1. Posiłki dla Hospicjum – 4244 posiłków rocznie na kwotę 29 796,75zł. 

 

IX. IMPREZY SPORTOWE, KULTURALNE ZORGANIZOWANE PRZEZ  DPS   O 
ZASIĘGU PONADLOKALNYM 

 

1. Pomorski  Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej  o Puchar Starosty Powiatu     

Kwidzyńskiego 

2. Pomorski Turniej Ligi Karcianej Tysiąca Domów Pomocy Społecznej  Kwidzyn 

3. Powiatowa Spartakiada Kół i Środowisk Osób Niepełnosprawnych Kwidzyn 

4. Unijny Bieg Uliczny Osób Niepełnosprawnych Kwidzyn – współorganizator 

 

X. TERAPIA ZAJĘCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW  DPS W KWIDZYNIE 
 

Lp. Forma zajęć 
Liczba osób 

uczestniczących 
w zajęciach 

Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie zajęć 

1. Terapia grupowa 30 Instruktor terapii zajęciowej 

2. Terapia indywidualna 8 Instruktor terapii zajęciowej 

3. Terapia gospodarcza 6 Instruktor terapii zajęciowej 

4. Muzykoterapia 6 Instruktor terapii zajęciowej 

5. Koło czytelnicze 12 Instruktor terapii zajęciowej 

7. Koło sportowe 10 Instruktor terapii zajęciowej 

8. Koło kulinarne 14 Instruktor terapii zajęciowej 

9. Koło gry w „1000” 12 Instruktor terapii zajęciowej 

10. Koło gry w Chińczyka 15 Instruktor terapii zajęciowej 

11. Koło warcabowe 20 Instruktor terapii zajęciowej 

12. Koło gry w Wojnę 10 Instruktor terapii zajęciowej 
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XI. DODATKOWE  PROGRAMY AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW  
 

1. udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych oraz zawodach sportowych  
 

 

Data Rodzaj i miejsce imprezy Organizator 
Ilość  

mieszk. 

STYCZEŃ 

Codziennie Codzienny różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 9 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie” 
Kwidzyn 

3 

02.01.2019 Rozmowy przy herbacie. 
Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

38 

03.01.2019 Wspólne śpiewanie kolęd. Instruktor terapii zajęciowej 21 

05.01.2019 Wspólne śpiewanie kolęd – karaoke. Instruktor terapii zajęciowej 17 

07.01.2019 Spotkanie poetyckie. Instruktor terapii zajęciowej 19 

09.01.2019 
Jasełka w wykonaniu dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej w Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 35 

17.01.2019 
Dzień Babci i Dziadka – występy w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tychnowach. 

Instruktor terapii zajęciowej 32 

21.01.2019 
Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka przy 
muzyce Zespołu "Marezianki". 

Instruktor terapii zajęciowej 39 

24.01.2019 
Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 w 
Kwidzynie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Instruktor terapii zajęciowej 6 

24.01.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" - rozgrywki w 
DPS w Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 5 

28.01.2019 
Jasełka w wykonaniu Przedszkola „Promyk” w 
Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 34 

31.01.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce) 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

17 

LUTY 

Codziennie Codzienny różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 9 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie” 
Kwidzyn 

3 

01.02.2019 
Wspomnienie o Panu Mieczysławie 
Laskowskim w Szkole Podstawowej w 
Tychnowach. 

Instruktor terapii zajęciowej 9 

12.02.2019 Film i gofry na stołówce. 
Kapelan, instruktor terapii 
zajęciowej 

42 

14.02.2019 Zabawa walentynkowo – karnawałowa. Instruktor terapii zajęciowej 27 

15.02.2019 Rozmowy przy herbacie. 
Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

46 
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20.02.2019 Występ zespołu „Marezianki”. Instruktor terapii zajęciowej 17 

22.02.2019 

Spotkanie z wolontariuszami ze Szkoły 
Podstawowej w Tychnowach, wspólne 
wykonywanie ozdób wielkanocnych i kartek 
świątecznych. 

Instruktor terapii zajęciowej 25 

27.02.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Ryjewie. 

DPS w Ryjewie, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

28.02.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej 15 

MARZEC 

Codziennie Codziennie różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 11 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie” 
Kwidzyn 

6 

4 x miesiąc Droga Krzyżowa w Kaplicy. Instruktor terapii zajęciowej 10 

15 x miesiąc 
Rozgrywki gry w 1000 o puchar Kierownika 
działu opiekuńczo – terapeutycznego. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 15 

01.03.2019 
Walentynkowe przedstawienie w wykonaniu 
Świetlicy Środowiskowej w Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 25 

06.03.2019 
Gminny Turniej Warcabowy w DPS Kwidzyn 
(DPS Kwidzyn, DPS Ryjewo, WTZ w 
Górkach). 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

5 

8.03.2019 

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet – poczęstunek 
przy  muzyce i spotkanie z podopiecznymi 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej. 34 

13.03.2019 
Wizyta w Szkole Podstawowej w Tychnowach – 
spotkanie z wolontariuszami.  

Instruktor terapii zajęciowej 7 

15.03.2019 Spotkanie przy pizzy, frytkach i kawie.  
Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
fizjoterapeuci, psycholog 

41 

22.03.2019 
XVIII Pomorski Turniej Warcabowy o Puchar 
Starosty Powiatu Kwidzyńskiego  – 100 
uczestników. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

6 

27.03.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej. 14 

28.03.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Pelplinie. 

DPS w Pelplinie, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

29.03.2019 
Występ dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w 
Kwidzynie z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła 
II 

Instruktor terapii zajęciowej 37 

KWIECIEŃ 

Codziennie Codzienny różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 8 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”      
Kwidzyn 

4 
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4 x miesiąc Droga Krzyżowa w kaplicy. Mieszkańcy DPS 10 

10 x miesiąc 
Turniej Gry w Wojnę o Puchar Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 16 

02.04.2019 
Występ artystyczny dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Kwidzynie. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 28 

03.04.2019 
Finał rozgrywek gry w 1000 o Puchar 
Kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 15 

04.04.2019 
 

Występ artystyczny dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Tychnowach. 

Instruktorzy Terapii 
Zajęciowej. 

28 

05.04.2019 Spotkanie przy herbacie. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog, pracownicy 
socjalni, fizjoterapeuci 

64 

08.04.2019 
Występ wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kwidzynie. 

Instruktorzy terapii zajęciowej. 31 

10.04.2019 Występ Stowarzyszenia „Seniorzy 50+”.  
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

41 

12.04.2019 
Wyjazd do Szkoły Podstawowej w Tychnowach 
na spotkanie z Janem Melą. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 8 

15.04.2019 Spotkanie przy kawie i herbacie. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
psycholog 

54 

20.04.2019 Święcenie pokarmów w kaplicy. 
Kapelan, instruktor terapii 
zajęciowej 

115 

25.04.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Damaszce. 

DPS w Damaszce, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

26.04.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej. 13 

28.04.2019 XVI Unijny Bieg Uliczny. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

3 

MAJ 

Codziennie Codzienny różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 7 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”      
Kwidzyn 

6 

Codziennie Nabożeństwo majowe w kaplicy. Instruktorzy terapii zajęciowej 16 

06.05.2019 
Rozmowy z mieszkańcami, spotkanie przy 
muzyce na tarasie, spacery. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
fizjoterapeuci, psycholog 

67 

07-10.05.19 
Rekolekcje w Krynicy Morskiej u Ojców 
Werbistów, spacery po plaży, zwiedzanie 
okolicy. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 3 

13.05.2018 Turniej szachowy w DPS Ryjewo. 
DPS w Ryjewie, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

14.05.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. 
Psycholog, instruktorzy terapii 
zajęciowej 

3 
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15.05.2019 
Zakończenie Turnieju Gry w Wojnę o Puchar 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.  

Instruktorzy terapii zajęciowej 10 

17.05.2019 
Wyjazd do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu na 
sztukę „Mayday 2”.  

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

5 

21.05.2019 Grill na tarasie. 
Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

55 

23.05.2019 
Rozmowy przy herbacie, spacer w okolicy 
domu. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, psycholog, 
pracownicy socjalni 

65 

27.05.2019 
Występ Zespołu "Marezianki" z okazji Dnia 
Matki. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
fizjoterapeuci 

39 

29.05.2018 Wycieczka do Ciechocinka i Torunia. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
fizjoterapeuci, psycholog, 
kapelan 

30 

29.05.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" - rozgrywki w 
DPS w Malborku. 

DPS w Malborku, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

30.05.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej. 16 

31.05.2019 Lody na tarasie. 
Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci. 

42 

CZERWIEC 

Codziennie Codzienny różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 8 

11 x  miesiąc 
Zajęcia rekreacyjne na powietrzu przy muzyce-
zabawa piłką. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci. 

37 

03.06.2019 Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Instruktor terapii zajęciowej. 
pracownicy socjalni 

115 

05.06.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. 
Psycholog, instruktorzy terapii 
zajęciowej 

3 

06.06.2019 XXIV Dzień Sportu w DPS w Damaszce. 
DPS w Damaszce, 
fizjoterapeuci, instruktor 
terapii zajęciowej 

8 

11.06.2019 
Wycieczka do muzeum zamkowego w 
Malborku – zwiedzanie zamku, lody, spacer po 
Malborku. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni, 
fizjoterapeuci 

15 

12-14.06.19 
Wyjazd do Ostrów-Mausz na zawody 
wędkarskie. 

Instruktor terapii zajęciowej 2 

17-19.06. 19 
Domowe Potyczki Sportowe – wyjazd do Funki, 
koło Chojnic. 

DPS Chojnice, fizjoterapeuci, 
instruktorzy terapii zajęciowej  

5 
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17.06.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Szpęgawsku. 

DPS w Szpęgawsku 4 

27.06.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. 
Psycholog, instruktorzy terapii 
zajęciowej 

3 

28.06.2019 Zakończenie Regionalnej Ligi Karcianej "1000". 
DPS w Ryjewie, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

28.06.2018 Zawody sportowe w Gdyni. 
Fizjoterapeuci, instruktor 
terapii zajęciowej 

5 

29.06.2018 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor Terapii Zajęciowej 14 

LIPIEC 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 6 

12 x  miesiąc Spacery w okolicy Domu 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze, psycholog, 
kapelan 

60 

4 x miesiąc 
Rozgrywki gry w Chińczyka o Puchar 
Kierownika Sekcji Administracyjno-
Gospodarczej 

Instruktor terapii zajęciowej 15 

Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 

04.07.2019 Zawody wędkarskie w Kwidzyn-Górki. 
WTZ Górki, instruktorzy 
terapii zajęciowej 

6 

11.07.2019 
Spotkanie rekreacyjne z wolontariuszami ze 
Szkoły Podstawowej w Tychnowach – wspólne 
czytanie wierszy, śpiewanie piosenek. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 23 

17.07.2019 
Zakończenie Turnieju gry w Chińczyka o 
Puchar Kierownika administracyjnego. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 15 

18.07.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog 

3 

26.07.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktorzy terapii zajęciowej. 11 

SIERPIEŃ 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 6 

12 x  miesiąc Spacery w okolicy Domu. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze, psycholog, 
kapelan 

65 

Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 
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02.08.2019 Piknik rodziny dla mieszkańców i ich rodzin. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog 

80 

06.08.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog 

4 

13.08.2019 
Występ „Piosenka jest dobra na wszystko” w 
wykonaniu krakowskiej grupy teatralnej. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog 

43 

16.08.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktorzy terapii zajęciowej. 13 

20.08.2019 
Wycieczka do Mątów Wielkich, miejsca 
urodzenia Błogosławionej Doroty. 

Kapelan 23 

22.08.2019 Konkurs „1 z 10” dla Mieszkańców. 
Psycholog, instruktorzy terapii 
zajęciowej 

33 
(12+21) 

WRZESIEŃ 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 6 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”        
Kwidzyn 

3 

8 x miesiąc Spacery w okolicy Domu. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze, psycholog, 
kapelan 

27 

Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 

11.09.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. Instruktorzy terapii zajęciowej 3 

18.09.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" - rozgrywki w 
DPS w Stegnie. 

DPS w Stegnie, instruktor 
terapii zajęciowej 

4 

20.09.2019 
Wyjazd do Kwidzyn-Górki na Przegląd Piosenki 
Religijnej. 

WTZ Górki, instruktor terapii 
zajęciowej 

4 

25.09.2019 
Pożegnanie Mieszkańców z odchodzącym na 
emeryturę Dyrektorem – Kazimierzem 
Gorlewiczem 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

68 

27.09.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktorzy terapii zajęciowej 9 

30.09.2019 
Wieczór Poezji w Szkole Podstawowej w 
Tychnowach 

Instruktor terapii zajęciowej 9 

PAŹDZIERNIK 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 6 

2 x tydzień Msza Święta dla mieszkańców. Kapelan 30 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”        
Kwidzyn 

3 

4 x  miesiąc Spacery w okolicy Domu. 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze, psycholog, 
kapelan 

14 
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Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 

4 x miesiąc Pieczenie ciast z mieszkańcami. Instruktorzy terapii zajęciowej 12 

16.10.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. Instruktorzy terapii zajęciowej 3 

25.10.2019 
Święto Pieczonego Ziemniaka – grill na 
świeżym powietrzu. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

38 

29.10.2019 
VIII Powiatowa Olimpiada Kół i Środowisk 
Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie 

Rodło Kwidzyn, fizjoterapeuci 9 

29.10.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej. 10 

30.10.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Gniewie 

DPS w Gniewie 4 

30.10.2019 
Koncert wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach 

Instruktor terapii zajęciowej 42 

LISTOPAD 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 6 

2 x tydzień Msza Święta dla mieszkańców. Kapelan 30 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”        
Kwidzyn 

3 

Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 

4 x  miesiąc Pieczenie ciast z mieszkańcami. Instruktorzy terapii zajęciowej 14 

14.11.2019 
Wyjazd na Warsztaty Rękodzieła pt. „Zabawka 
ludowa z Powiśla” w Pastwie. 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

20 

14.11.2019 
Wykonanie ozdób świątecznych z 
wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w 
Tychnowach. 

Instruktorzy terapii zajęciowej 10 

15.11.2019 
Inicjatywa Mieszkańców – pożegnanie 
odchodzącej na emeryturę Instruktorki terapii 
zajęciowej, Pani Wiesławy Cichowicz. 

Mieszkańcy DPS, Instruktor 
terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

62 

19.11.2019 Zabiegi kosmetyczne dla Mieszkanek DPS. Instruktorzy terapii zajęciowej  3 

19.11.2019 
Turniej Pomorskiej Ligii "1000" – rozgrywki w 
DPS w Damaszce 

DPS w Damaszce 4 

21.11.2109 
Dekorowanie sali przez wychowanki 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
razem z mieszkańcami 

Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze 

3 

22.11.2019 Zabawa Andrzejkowa z Zespołem „Powiślanki” 
Instruktorzy terapii zajęciowej, 
wolontariusze 

52 



14 
 

23.11.2019 
Wyjazd na koncert do Szkoły Podstawowej w 
Tychnowach - Stowarzyszenie „Akademia 
Aktywności” 

Instruktor terapii zajęciowej 9 

29.11.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

10 

29.11.2019 Wróżby Andrzejkowe 
Instruktor terapii zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

40 

GRUDZIEŃ 

Codziennie Codzienne modlitwy i różaniec w Kaplicy DPS. Mieszkańcy DPS 10 

2 x tydzień Msza Święta dla mieszkańców. Kapelan 30 

4 x miesiąc Wyjście na film do Kinoteatru w Kwidzynie. 
DKF „Powiększenie”        
Kwidzyn 

3 

Codziennie 
Rozmowy z mieszkańcami przy herbacie. 
Rozmowy podczas wizyt w pokojach 
mieszkańców. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni, psycholog, kapelan 

115 

3 x  miesiąc Pieczenie ciast z mieszkańcami. Instruktor terapii zajęciowej 15 

12 x miesiąc 
Wspólne śpiewanie kolęd podczas rozmów oraz 
tworzenia ozdób świątecznych. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

25 

Codziennie 
Przygotowywanie ozdób świątecznych do 
ozdoby Domu oraz pokoi Mieszkańców. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci 

12 

05.12.2019 
Występ Stowarzyszenia „Seniorzy50+”, 
wspólne kolędowanie. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

48 

06.12.2019 
Tworzenie ozdób świątecznych przy kawie i 
muzyce świątecznej. 

Instruktor terapii zajęciowej 13 

09.12.2019 
Wyjazd do Szkoły Podstawowej w Tychnowach 
– podsumowanie projektu Wolontariatu. 

Instruktor terapii zajęciowej 9 

12.12.2019 
Występ wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach – wspólne kolędowanie z 
mieszkańcami. 

Instruktor terapii zajęciowej, 
psycholog, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni 

45 

15-17.12.19 Rekolekcje Adwentowe dla Mieszkańców. Kapelan 45 

16.12.2019 
Koncert Zespołu „Powiślanki” – wspólne 
kolędowanie. 

Instruktor terapii zajęciowej 42 

17.12.2019 
Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 38 

18.12.2019 
Wizyta na koncercie świątecznym w 
Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 w Kwidzynie. 

Instruktor terapii zajęciowej 7 

19.12.2019 Koncert uczniów SP w Nowym Dworze. Kapelan 46 

20.12.2019 Spotkanie Wigilijne dla Mieszkańców 
Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, psycholog, 
pracownicy socjalni, kapelan 

78 

24.12.2019 
Przekazanie Mieszkańcom paczek świątecznych, 
wspólne kolędowanie, składanie życzeń 
świątecznych 

Instruktor terapii zajęciowej, 
fizjoterapeuci, pracownicy 
socjalni 

95 
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30.12.2019 Spotkanie sylwestrowe dla Mieszkańców Fizjoterapeuci 55 

30.12.2019 
Urodziny Mieszkańców (życzenia, upominki i 
poczęstunek przy muzyce). 

Instruktor terapii zajęciowej. 8 

 

2. inne  formy aktywizacji 
 

a) funkcjonowanie  Samorządu Rady Mieszkańców  

b) dodatkowe zajęcia terapeutyczne,  rozrywkowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne  

c) prace porządkowe na rzecz Domu  

d) dbałość o estetykę i wygląd Domu 

e) integracja ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym 

f) opieka nad grobami zmarłych mieszkańców Domu pochowanych na cmentarzu w Kwidzynie 

g) punkt biblioteczny Biblioteki Miejskiej w DPS  

h) dyskusyjny Klub Filmowy –  „Powiększenie”  Kwidzyn 
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XII. FIZYKOTERAPIA I KINEZYTERAPIA  W  DPS 

 

 Wykaz zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii dla mieszkańców DPS w 2019r 

Miesiąc Liczba 
pacjentów 

Ćwiczenia Nauka 
chodu i 
poprawa 
estetyki 
chodu 

Pionizacja Laseroterapia Viofor Magnetronic Sollux Ultradźwięki Poduszka 
masująca 

Inteferencja Galwanizacja Jonoforeza Masaż Kinesiotaping Aquavibron 

I 44 594 125 153 18 13 31 50 18 214    10   

II 41 591 105 161 19 45 18 14 19 127       

III 45 657 191 87  63  42  167       

IV 41 634 186 147 10 44 10 47  250   10    

V 37 541 147 76 32 16  36  202       

VI 54 644 198 172 48 14  3  123      15 

VII 60 691 200 178 12 20  24  196 3     22 

VIII 58 595 337 126 19  10 9  111   10  1 6 

IX 60 672 294 184 19 12 25 23  199       

X 59 771 291 145 20 36 42 53  190     1  

XI 62 687 300 130  23 17 25  96       

XII 59 711 261 145 10 28 18 25  92    8   

Razem 620 7788 2635 1704 207 314 171 351 37 1967 3  20 18 2 43 
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XIII. PRACA SOCJALNA I OPIEKUŃCZA  ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU  OPIEKUŃCZEGO-TERAPEUTYCZNEGO 

1. praca socjalna i opiekuńcza  
 

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Odpowiedzialni 

Adaptacja mieszkańców 

1. Przyjęcie nowego 
mieszkańca 

- wywiad środowiskowy przed przyjęciem poinformowanie o 
usługach świadczonych przez DPS 

- rozmowa z mieszkańcem i jego rodziną lub opiekunem 
prawnym określenie oczekiwań mieszkańca 

- spis rzeczy mieszkańca oraz ich oznakowanie zgodnie z 
procedurą postępowania 

- zameldowanie mieszkańca, załatwienie wszelkich formalności 
związanych z przyjęciem do DPS 

przy przyjęciu 
mieszkańca i 

w zależności od 
potrzeb 

pracownicy socjalni, 
pielęgniarki pokojowe 

 

 

 

 

2.  

 

Pomoc w adaptacji 
nowoprzyjętego 
mieszkańca  

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną, regulaminem Domu 
oraz mieszkańcami  i pracownikami DPS 

- zakwaterowanie pensjonariusza w jego pokoju 
- rozmowa na temat warunków, zwyczajów panujących w DPS 
- nawiązanie kontaktu z rodziną i opiekunami 
- zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby nowoprzyjętego 

mieszkańca w ciągu pierwszych tygodni pobytu oraz 
udzielenie mu wsparcia w zależności od stanu zdrowia 

- zachęcanie mieszkańca do różnych form aktywizacji  oraz 
udziału w  terapii zajęciowej w DPS 

 przy przyjęciu 
mieszkańca i  

w zależności od 
potrzeb 

pracownicy działu 

  dział opiekuńczo-
terapeutyczny, 

psycholog, 

 

3. Sprawdzenie stanu  
zdrowia mieszkańca 

- badania lekarskie przez lekarza POZ 
- sprawdzenie higieny osobistej 
- określenie potrzeb leczniczych i rehabilitacyjnych 
- zapoznanie z dotychczasową, dostępną dokumentacją  

medyczną mieszkańca 
- zaopatrzenie  w potrzebny sprzęt ortopedyczny i 

przy przyjęciu 
mieszkańca  i  

w zależności od 
potrzeb 

lekarze, pielęgniarki, 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 
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rehabilitacyjny (kule, laski, chodziki, wózki, materace,  
poduszki przeciwodleżynowe), środki pomocnicze (cewniki,  
pampersy), okulary , aparat słuchowy, itd. 

4. Sprawy administracyjne - zameldowanie 
- wpis w rejestr i księgę meldunkową 
- wpis  do programu „DOM” - ewidencji mieszkańców DPS 
- założenie karty zwrotów z tytułu nieobecność w DPS do 21 

dni w roku 
- uregulowanie spraw emerytalno- rentowych wg. potrzeb 
- współpraca z MOPS, GOPS, (dotycząca skierowań i decyzji 

w sprawie odpłatności z pobyt mieszkańców przyjętych na 
nowych zasadach oraz innymi instytucjami w sprawach 
dotyczących nowego mieszkańca np. NFZ, PEFRON 

- współpraca z PCPR dotycząca odpłatności mieszkańców 
skierowanych na starych zasadach oraz innych spraw:  decyzji 
o umieszczeniu, przeniesieniu, rezygnacji  itp. 

- pomoc mieszkańcowi w załatwieniu spraw urzędowych 
- współpraca z Sądem  Rejonowym - Wydział III Rodzinny i 

Nieletnich 
- współpraca z Policją, Strażą Miejską (bezpiecznie 

przemieszczanie się osób na wózku elektrycznym w ruchu 
drogowym) 

praca ciągła pracownicy socjalni 

Pomoc mieszkańcom 

5. Współpraca z rodziną - podejmowanie prób nawiązania kontaktów z rodziną, 
opiekunami mieszkańca 

- bieżące informowanie rodziny o stanie  psychofizycznym 
mieszkańca 

- ustalenie zakresów oraz form kontaktów mieszkańca z 
rodziną, podtrzymywanie związków  rodzinnych m.in. 
prowadzenie korespondencji, rozmowy telefoniczne 

praca ciągła pracownicy socjalni,  

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 
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- zapraszanie rodziny/opiekunów  prawnych na spotkania 
zespołu opiekuńczo-terapeutycznego dotyczące mieszkańców  

6. Łagodzenie konfliktów - zapobieganie konfliktom poprzez wnikliwą obserwację 
mieszkańców i ustalenie kierunku działania 

- właściwy dobór mieszkańców w pokojach 
- rozmowy wyjaśniające sytuacje konfliktowe 
- współpraca z Radą Mieszkańców 

w zależności od 
potrzeb 

pracownicy socjalni,  
psycholog, 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 

 

7. Opieka nad mieszkańcem - pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego (np. 
karmienie, pojenie itp.) 

- pielęgnacja mieszkańca szczególnie osób leżących ( higiena 
ciała, profilaktyka przeciwodleżynowa itp.) 

- pomoc w podawanie leków, opatrunki, iniekcje itp.  

praca ciągła pielęgniarki,  

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 

 

8. Odwiedzanie  mieszkańców - odwiedzanie mieszkańców podczas pobytu w szpitalu, 
- kontakt telefoniczny podczas pobytu w sanatorium, na 

turnusach rehabilitacyjnych  
- rozmowa z mieszkańcem ma temat jego zdrowia i potrzeb 
- udzielenie stosownej pomocy w miejscu czasowego pobytu 

wg zgłoszonych potrzeb mieszkańca 

 w zależności od 
potrzeb 

pracownicy socjalni, 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 

 

9. Zakupy - rozeznanie aktualnych potrzeb mieszkańców  
- zakupy wg życzeń  i potrzeb mieszkańców  
- wspólne zakupy z mieszkańcem 
- rejestr zakupionych rzeczy 

w zależności od 
potrzeb 

pracownicy socjalni,  

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 

 

10. Pomoc w załatwianiu 
spraw 

- administracyjne 
- prywatne 
- rodzinne 
- finansowe 

praca ciągła pracownicy socjalni, 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 

 

11. Potrzeby  psychospołeczne  - zebrania z mieszkańcami , pogadanki, dyskusje w zależności od pracownicy socjalni,  
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mieszkańców - zwracanie uwagi na poprawne stosunki międzyludzkie 
(między mieszkańcami oraz mieszkańcami a personelem ) 

- spotkania i współpraca z Radą  Mieszkańców 
- zaspokajanie potrzeb duchowych  

potrzeb 

 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny, 

psycholog, kapelan 

12. Zaspokojenia potrzeb 
obłożnie chorych i 
umierających 

- szczególna opieka pielęgniarska i medyczna 
- wsparcie duchowe, religijne 
- kontakt z rodziną, opiekunem prawnym 
- współpraca z hospicjum i szpitalem w zakresie opieki 

paliatywnej 
- pomoc rodzinie w zorganizowaniu pogrzebu 
- zorganizowanie pogrzebu mieszkańcom nieposiadającym 

rodziny 

w zależności od 
potrzeb 

pracownicy socjalni,  

 dział opiekuńczo-
terapeutyczny, 

 pielęgniarki, lekarze, 

 kapelan 

Aktywizacja mieszkańców 

13. Poznanie mieszkańców - rozmowy z rodziną, opiekunami prawnymi oraz 
pracownikami ośrodków pomocy społecznej  udzielającymi 
wsparcia przed  przyjęciem do DPS 

- rozpoznanie  zainteresowań i form sposobu spędzania  czasu 
wolnego,  uczestnictwa w terapii zajęciowej i innych 
zajęciach organizowanych przez DPS 

- rozmowy na temat oczekiwań mieszkańca  

praca ciągła pracownicy socjalni, 

instruktor terapii 
zajęciowej, 

rehabilitant, 

pracownicy pierwszego 
kontaktu 

14. Tworzenie warunków do 
aktywizacji mieszkańców 

- informowanie, zachęcanie mieszkańca do udziału  w różnych 
formach   działalności kulturalno-oświatowej, terapii 
zajęciowej  

- wyznaczenie kierunku wspierania mieszkańca w zależności 
od  jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych 

praca ciągła pracownicy socjalni, 

instruktor terapii 
zajęciowej, 

rehabilitant 

15. Uaktywnianie 
samorządności 
mieszkańców 

- coroczny wybór   Rady Mieszkańców 
- wspieranie  Rady Mieszkańców: spotkania dotyczące życia 

domu, rozwiązywania problemów i współdecydowania w 
sprawach indywidualnych mieszkańców 

w zależności od  

 wg potrzeb 

pracownicy socjalni,        
kierownik działu 

opiekuńczo-
terapeutycznego, 
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instruktor terapii 
zajęciowej, 

16. Zajęcia terapeutyczne Zajęcia  w pracowni terapii zajęciowej DPS:                        
terapia zajęciowa grupowa i indywidualna obejmująca m. in.        
-     różne techniki plastyczne 
- terapia życia codziennego 
-     muzykoterapia 
-     prace na rzecz domu 
-     ponadto wyjścia do kina i teatru 

 

praca ciągła 
 

pracownicy socjalni, 

instruktor terapii 
zajęciowej, 

wolontariusze 

17. Prowadzenie Punktu 
Bibliotecznego 

-    udostępnianie mieszkańcom książek, prasy, audiobooków 

-    czytanie mieszkańcom 

 

                       
praca ciągła 

instruktor             
terapii zajęciowej,   

mieszkańcy 

18. Radiowęzeł  - słuchanie  muzyki 
- komunikaty, informacje 
- składanie życzeń okazjonalnych 
- transmisja z mszy św. z  Kaplicy Domu 

            

praca ciągła 

 

instruktor terapii 
zajęciowej, 

19. Działalność rozrywkowo-
rekreacyjna 

Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych: 
- wieczorki towarzyskie, poetyckie 
- zabawy i gry intelektualne 
- ogniska i grille 
- wycieczki, spacery 
- turnieje warcabowe, szachowe, gry w „1000” 
- zawody sportowe 

 
 

praca ciągła 
 

 
instruktor terapii 

zajęciowej, 
pracownicy socjalni 

20. Kontynuowanie tradycji Organizowanie występów i uroczystości dla mieszkańców z 
okazji świąt okolicznościowych 

praca ciągła 

 

instruktor terapii 
zajęciowej, 

pracownicy socjalni 

21. Promowanie zdrowia - pomoc w zaopatrzeniu w: wózki  inwalidzkie ręczne i  
elektryczne, obuwie ortopedyczne, kule, protezy, pieluchomajtki, 
cewniki, worki, okulary, aparaty słuchowe 

 

praca ciągła 

dział opiekuńczo-
terapeutyczny 
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- udostępnianie i zapoznawanie z artykułami na temat zdrowia 
- pogadanki dla mieszkańców na tematy m.in.:  rehabilitacji,  

racjonalnego odżywiania, problemu alkoholizmu, palenia, 
otyłości,  różnego rodzaju diet np. przy cukrzycy itp. 

- ruch na świeżym powietrzu 
- współpraca  z Poradnią Leczenia Uzależnień 
- informowanie o szczepieniach ochronnych 

 

22. Rehabilitacja - masaż 
-zabiegi rehabilitacyjne: kinezyterapia i fizykoterapia w                      
gabinecie rehabilitacji i przyłóżkowa 

 

codziennie 

 

rehabilitant 

23. Udział w zawodach 
sportowych 

- zadbanie o ubiór i sprzęt sportowy 
- uczestnictwo w zawodach 

 
zgodnie z 

harmonogramem 
organizatora 

zawodów 
 
 

 
rehabilitant, 

 instruktor terapii 
zajęciowej, 

 pracownik socjalny 

24. Integracja ze środowiskiem 
lokalnym oraz z innymi 
organizacjami  

- wizyty dzieci i młodzieży szkolnej, przedszkolnej 
- wspólne wieczorki i zabawy 
- wspólne wycieczki 
- spotkania integracyjne mieszkańców z rodzinami i opiekunami 
- wizyty w innych DPS 
- współpraca z instytucjami  

 
 

praca ciągła 
wg potrzeb 

 
instruktor terapii 

zajęciowej, 
dział opiekuńczo-

terapeutyczny, 

rehabilitant 
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2. działalność zespołu opiekuńczo-terapeutycznego 
 
a) pracę Zespołu  Opiekuńczo-Terapeutycznego  reguluje Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie z dnia 02.11.2015r. w sprawie powołania zespołu opiekuńczo-
terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej 
 
b) opracowanie  indywidualnych planów wsparcia  mieszkańców:  

 
 pomoc w zaspokajaniu potrzeb związanych ze zdrowiem i higieną osobistą 
 kształtowanie relacji i kontaktów międzyludzkich 
 inspirowanie do aktywności oraz zainteresowań  w zakresie terapii, kultury i  rozrywki 
 podtrzymywanie kontaktu z rodziną  
 wspieranie mieszkańców w trudnych sytuacjach emocjonalnych. 

 
c) podczas spotkań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego:  

 
 uaktualnianie planów indywidualnego  wsparcia mieszkańca z pracownikami  pierwszego 

kontaktu  
 rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców 
 

Indywidualne plany wsparcia mieszkańców  oraz  notatki ze spotkań  zespołu opiekuńczo-  

terapeutycznego znajdują się w dokumentacji  DPS. 
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XIV. DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGA W DPS 

 

1. zakres obowiązków psychologa w DPS  

 

a) świadczenie usług psychologicznych: diagnozowanie, opiniowanie, przeprowadzanie badań 

psychologicznych mieszkańców 

b) pomoc w adaptacji do nowych warunków 

c) pomoc w planowaniu indywidualnego programu wsparcia poprzez uczestniczenie w    

spotkaniach Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego 

d) rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców 

e) psychologiczne interwencje w sytuacjach problemowych 

f) prowadzenie zajęć i rozmów terapeutycznych indywidualnych i grupowych 

g) działalność szkoleniowa i psychoedukacyjna dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy 

Społecznej  

h) podejmowanie działań mających na celu zadbanie o dobrostan emocjonalny, psychiczny 

mieszkańców i pracowników 

i) działania wspierające i promujące działalność Domu Pomocy Społecznej  

j) prowadzenie dokumentacji psychologicznej niezbędnej do prawidłowego wypełniania 

powierzonych zadań: karta diagnostyczna – zakładana dla każdego mieszkańca w okresie do 2 

miesięcy od daty przyjęcia oraz dołączona do niej karta obserwacji uwzględniająca zmiany w 

funkcjonowaniu mieszkańca 

 

2. metody wykorzystywane w pracy psychologa 

a) zajęcia psychoedukacyjne -  poruszana tematyka: emocje, stres, agresja, niepełnosprawność, 

asertywność, wypalenie zawodowe dla personelu 

b) zajęcia socjoterapeutyczne, rozmowa z mieszkańcami, aktywizacja mieszkańców 

c) zajęcia relaksacyjne, praca z oddechem dla mieszkańców i personelu 

d) zajęcia z muzykoterapii dla mieszkańców 

e) zajęcia z arteterapii dla mieszkańców 

f) zajęcia z rehabilitacji poznawczej: stymulujące pamięć krótkotrwałą, trwałą, rozumowanie 

arytmetyczne, rozumowanie logiczne, orientację w czasie, miejscu i co do własnej osoby, funkcje 

językowe 
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g) prowadzenie  profilu w mediach społecznościowych, aktualizacja strony internetowej, działania 

marketingowe, organizowanie akcji, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i 

instytucjami 

h) spotkania mediacyjne 

 

 

3. czynności podjęte przez psychologa w roku sprawozdawczym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czynności psychologa: Częstotliwość: 

a) Prowadzenie rozmów terapeutycznych 150 rozmów 

b) Prowadzenie rozmów wspierających 250 rozmów 

c) Prowadzenie rozmów adaptacyjnych          30 rozmów 

d) Psychoedukacja        40 rozmów 

e) Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji 

poznawczej 

4 – 8 w miesiącu 

f) Prowadzenie zajęć z zakresu muzykoterapii i 

relaksacji 

4 – 8 w miesiącu 

g) Sporządzanie opinii nt. stanu zdrowia mieszkańca 5 – 10 w miesiącu 

h) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników DPS 1 – 2 razy w roku 

i) Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych  
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XV.UDZIAŁ PRACOWNIKÓW DPS W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH I  
WEWNĘTRZNYCH 

 

1. udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych 
 

DATA OGRANIZATOR MIEJSCE TEMAT UCZESTNICY KOSZT 
07.03.2019 Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i 
Położnych 

Gdańsk Interdyscyplinarność w 
opiece nad pacjentem 

niesamodzielnym 

 
4 pielęgniarki 
3 pokojowe 

 
360,00 zł 

29.05.2019 EDI Centrum 
Szkolenia 

Gdańsk Mieszkaniec w domu 
pomocy społecznej 2019 

-zmiany w przepisach 
prawa i kwestie 
problematyczne 

 
kierownik działu 

opiek-terap. 

 
290,00zł 

18.09.2019 Toruńskie Zakłady 
Materiałów 

Opatrunkowych 

Toruń Pozytywne podejście do 
opieki. Choroba 

alzheimera i inne formy 
demencji. 

kierownik działu 
opiek-terap. 

1 pielęgniarka 
3 pokojowe 

 
bezpłatne 

14.11.2019 IQ2 Górski 
Fiedorowicz 

Gdańsk Obowiązki płatnika 
podatku PIT w 2019r – 

zamknięcie roku z 
uwzględnieniem zmian 

w formularzach PIT 

 
główna księgowa 

 
548,70zł 

26/27.11.2019 Firma IMAGO – 
Tomasz Kulig 

 
Resursa Teofila 

Głogowska 

DPS 
Kwidzyn 

Prawa mieszkańca DPS, 
kierunki prowadzonej 
terapii oraz metody 

pracy z mieszkańcami w 
zakresie komunikacji 
wspomagającej lub 

alternatywnej  

 
pracownicy 

działu 
opiekuńczo-

terapeutycznego 

 
7 360,24zł 

05.12.2019 Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i 

Położnych 

Gdańsk  ,, Istota i moc 
Samorządu Pielęgniarek 

i Położnych” 

 
4 pielęgniarki 

 
bezpłatne 

 
 
 

2. udział pracowników w szkoleniach wewnętrznych 
 

Data Tematyka szkolenia Uczestniczący Prowadzący szkolenie 
 

10.01.2019 Zatrucia pokarmowe- 
przyczyny / profilaktyka 

 

1 pielęgniarka 
1 fizjoterapeuta 
5 pokojowych 

Kierownik działu opiek-
terap. 
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22.01.2019 
 

Informacje dotyczące 
kierowania do domów pomocy 

społecznej, procedury, tryb 
przyjęcia 

1 pielęgniarka 
3 pokojowych 

Pracownik socjalny 

20.02.2019 Informacje dotyczące 
kierowania do domów pomocy 

społecznej, procedury, tryb 
przyjęcia 

5 pokojowe 
1 pielęgniarka 

 

Pracownik socjalny 
 

20.02.2019  Konstruowanie  i 
realizowanie Indywidualnych 

Planów Wsparcia , 
prowadzenie dokumentacji 

IWP, Zadania zespołu 
opiekuńczo-terapeutycznego 

 

5 pokojowe 
1 pielęgniarka 

 

Kierownik działu 
opiekuńczo-terap. 

 

15.03.2019 Aktywizacja osób starszych i 
niepełnosprawnych 

 
6 pokojowe 

 
 

Instruktor Terapii 
zajęciowej 

08.04.2019 
Odleżyny – profilaktyka i 

leczenie 

psycholog 
3 pielęgniarki 

11 pokojowych 
 

Kierownik działu 
opiekuńczo-terap. 

09.04.2019 

Mycie i dezynfekcja 
powierzchni 

 
 3 pielęgniarki 

kierownik działu opiek-terap. 
2 prac. Socjalni 

4 pracownicy kuchni 
szef kuchni 

16 pokojowe 
 
 

Przedstawiciel medyczny 
-Firma Schulke 

20.05.2019 Żywienie osób starszych, 
Zatrucia pokarmowe - 
przyczyny, powikłania, 

zapobieganie 

 
2 pielęgniarki 
4 pokojowe 

Kierownik działu 
opiekuńczo-terap. 

 

10.06.2019 Rola opiekuna w opiece nad 
osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi 

5 pokojowe Kierownik działu 
opiekuńczo-terap. 

 
 

9.08.2019 Zasady efektywnej pracy 
opiekuńczej i  terapeutycznej w 
opiece nad mieszkańcami dps 

2 pielęgniarki 
16 pokojowe 

Kierownik działu 
opiekuńczo-terap. 

 

17.10.2019 
Sposób reagowania na 

zachowania agresywne osób 
uzależnionych od alkoholu 

2 pielęgniarki 
kierownik działu opiek-terap. 

2 fizjoterapeutów 
2 prac terapii zajęciowej 

psycholog 

 
Specjalista psychoterapii 
uzależnień w Kwidzynie- 
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pracownik socjalny 
10 pokojowe 

17.10.2019 
Radzenie sobie z trudnymi 

emocjami w relacji z 
mieszkańcem 

2 pielęgniarki 
kierownik działu opiek-terap 

2 fizjoterapeutów 
2 prac terapii zajęciowej 

psycholog 
pracownik socjalny 

10 pokojowe 

Psycholog 
 

26.01.2019 
Profilaktyka i terapia  
zachowań trudnych 

4 pielęgniarki 
kierownik działu opiek-terap 

2 pracownicy socjalni 
2 Fizjoterapeuci 

18 pokojowe 

IMAGO-Nowy Sącz 
Szkolenia , doradztwo, 

profilaktyka 

26.11.2019 

Prawa mieszkańca domu 
pomocy społecznej, kierunki 

prowadzonej terapii oraz 
metody pracy z mieszkańcami - 

komunikacja wspomagająca 
lub alternatywna. 

4 pielęgniarki 
kierownik działu opiek-terap 

2 pracownicy socjalni 
2 Fizjoterapeuci 

18 pokojowe 

IMAGO-Nowy Sącz 
Szkolenia , doradztwo, 

profilaktyka 

27.11.2019 
Profilaktyka i terapia  
zachowań trudnych 

 
3 pielęgniarki 
15 pokojowe 

IMAGO-Nowy Sącz 
Szkolenia , doradztwo, 

profilaktyka 

27.11.2019 

Prawa mieszkańca domu 
pomocy społecznej, kierunki 

prowadzonej terapii oraz 
metody pracy z mieszkańcami- 

komunikacja wspomagająca 
lub alternatywna. 

3 pielęgniarki 
15 pokojowe 

IMAGO-Nowy Sącz 
Szkolenia , doradztwo, 

profilaktyka 
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XVI. WYKSZTAŁCENIE  PRACOWNIKÓW 
 

 

Pracownicy 

Liczba osób z 
wykształceniem 
podstawowym 

Liczba  osób z 
wykształceniem 

zasadniczym 
zawodowym 

Liczba osób z 
wykształceniem 

średnim 

Liczba osób z 
wykształceniem 
pomaturalnym 

Liczba osób z 
wykształceniem 

wyższym 

    Ogółem (1+2+3+4+5+6 ) 
   

15 14 28 
 

2 
 

21 

1. kierujący jednostkami  organizacyjnymi 
 

0 0 0 0 1 

2. działalności terapeutyczno-opiekuńczej 13 
              

 10 
                  

 16 
           

1 
 

8 
 

3. działalności medyczno-rehabilitacyjnej 
 

0 0 4 1 6 

4. działalności administracyjnej 
 

0 0 2 0 3 

5. gospodarczy i obsługa 
 

             2 4 
 

6 
 

0 3 

6.  inne formy zatrudnienia - staż 
              

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
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   XVII. DARY  RZECZOWE POZYSKANE PRZEZ DPS KWIDZYN 
 

 

 
Lp. 

 
Darczyńca 

 

 
Przedmiot darowizny 

 
Wartość 

 
1. 

 
Brȕderkraukenhaus (Szpital – Niemcy) 
 

 
Łóżka elektryczne, szafki 

przyłóżkowe, krzesełka wc 

 
30.850,00 

 
                                                                                            RAZEM: 

 
30.850,00 
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